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Esityslista 

 

1. Aluetoimikunnan budjetin tilanne 
a. Rahaa käytetty nyt n. 4.500 eur eli n. puolet budjetista käyttämättä loppuvuodelle 

i. selvityksessä vielä vuokrakustannukset, niiden osuus 3.000 eur 

ii. luonnon monimuotoisuushankkeen (marjapensaat) kustannukset menivät 

toisesta budjetista 

iii. Jokelan koululle katos vielä tälle vuodelle 

1. katos tarjouksessa 1165 eur. Selvitettävä kuuluuko tähän 

kattomateriaali. Liikuntatoimi tekee perustukset, laatat maahan ja 

maalaus talkoilla (vanhempainyhdistys voinee auttaa tässä). Ei 

tarvita rakennuslupaa. Selvitetään hinta – tukipuita pitää vahvistaa 

että katos kestää lumikuorman. Kysytään Siekkeliltä mitä maksaisi 

tukeva katos. 

iv. Valokuvauskilpailun kustannukset 

1. Juliste – paikallinen toteuttaja Star Art – kysyttävä – Tapio kysyy 

a. julistetta kahta eri kokoa: A3 ja A4 

b. lisätään julisteeseen QR-koodi, josta saa lisäinfoa 

2. Palkinnot tavarapalkintoja, nämä päätetään myöhemmin 

3. Henkilötietorekisteristä kysyttävä Heliltä – Saila kysyy 

 

2. Luonnon monimuotoisuus –hanke 
a. Marjapensaiden status.  EI tarvetta käsitellä 

 



3. Mopoparkki 
a. Löytyiskö Valkealasta paikka 

i. kysytään somekanavista jos joku tietää sopivaa paikkaa 

b. Mahdollinen vetäjä? Pilottihanke Kuusankoski-Jaala, voi olla myös kiertävä malli 

c. Myös Leader-rahaa voisi hakea tähän. Siellä teemana yhteisöllisyyden edistäminen. 

 

 

4. Robotiikkakerho Korpibotit 
a. Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunta järjestää yhteistyössä Hacklabin kanssa 

b. Kääpälässä tilaongelma, pitää tehdä uusi sopimus kaupungin kanssa 

c. Saila juttelee edellisen vetäjän kanssa, mikä oli tilanne 

 

5. Huikein lenkki 
a. Kysytty kaupungilta mursketta ja/tai kuljetusapua 

i. mitkä ovat määrät ja minkä verran mursketta tarvitaan 

1. Tuomas kysyy Pekka Reunaselta tätä 

ii. Tullut pyyntö Kirsi Hokkaselta Paununpolun pään sillan korjaukseen asap. 

Ostettaisiin kirvesmies (1-2 pv) ja puutavara, Kari Pyykkö organisoi talkoot 

puutavaran kantoon ja jälkien siivoukseen 

1. selvitetään asia ja palataan 

 

6. Retkiluistelurata 
a. löytyisikö kiinnostusta/paikkaa missä tämmöinen voisi olla? Ei tarvitse olla vedessä, 

näitä on tehty myös ulkoilureiteille/poluille (jos maaperä soveltuu) 

b. Tykkimäen saunan kanssa yhteistyötä voisi kysyä yhteistyökuviota (he ylläpitävät 

rataa ja heille maksetaan siitä ylläpitokorvaus, radan käyttö maksutonta) 

i. Jaana kysyy tätä Tykkimäen saunalta 

 

7. Muut asiat 
a. Kouvolan kulttuuriohjelma Piia Kleimola –avoin työpaja Valkealan NS-talolla 4.10. klo 

17-19 

b. Seuraava kokous 20.10. klo 17.30 Valkealan ABC  

 

 

 

 


